OGLOSZENIE
W6jta Gminy Stanin
z dnia 28 wrzeSnia2018 r.
w sprawiezgloszenia
ofertyw trybieart.l9a ust.1 ustawyz dnia24kwietnia2003
r.
o dzialalnoSciporytku publicznegoi o wolontariacie
(tekstjednolity D2.U,2018poz.450)
Zgodniez art. l9a ustawyz dnia24 kwietnia2003roku o dzialalnoScipozytkupublicznegoi
(t. j.Dz.U. z 2018r. poz.450)W6jt Gminy Stanin podajedo publicznej
o wolontariacie
wiadomo5ci ofertg zNohon1przez organizacjEpozarzqdowqdotyczqcq realizacji zadaria
publicznegoz pominigciemproceduryotwartegokonkursuofen.
W dniu 24 v,rze1nia2018 roku Klub Sportowy ,,Kujawiak" Stanin z siedzibqKosuty 4,
z-NoIylofertg na wsparcie realizacji zadanapublicznegoz zakresuupowszechnianiekultury
frzycmej i rekreacjipt. ,,Turniej, treningi oraz zawodymistrzowskie".
Ofertgzanieszczasigna okres 7 dni:
a. w BiuletynieInformacjiPublicznejGminy Stanin;
b. natablicy ogloszeriwUrzgdzieGminy Stanin;
c. na stronieinternetowejGminy Staninwww.stanin.pl,
Kuitdy mozezglosii swoje uwagi dotyczqcew/w oferty, kt6re naleayzloLy| bezpoSrednio
w
UrzgduGminy (pok. Nr 2)'w Staninie62,21-422 Stanin,przeslalza poSrednictwem
poczty
(liczy sigdatawptywu do Urzgdu)lub drog4elektroniczrLqnaadres:
stanin@stanin.pl
Uwagi nale?yzglasza(,
w terminieod 29 wrzeSniado 5 paZdziernik2018r. do godz.15.30
Po lv/w terminieorazrczpatrzsniu
ewentualnych
uwagod os6btrzecichW6jt Gminy Stanin
podpiszeumowgna r ealizacjg zadaniaz wnioskodawc?.

w zal4czeniu:
- oferta Klub Sportoviy.,,Kujawiak" Stanin.
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I ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTAREALIZACJ
UPROSZCZONA

POUCZENIE
co do sposobu wypelnianiaoferty:
Ofertg naie2y inrypetnicurytqczniew bialych pustych polach, zgodnie z instrukQamiumieszczonymiprzy poszeeg6lnych polach
orazw przypisach.
7)Tnaeenie gnazdkq, np.:,,pobiennie-/niepobieranie"'
oznaQa, 2e nale2y skreilic nielvta6cnnqodpowied2, pozostaruiajqc
prawidlowq.Przyklad:,,pebie+a++e./n
iepobieranie"'

l. Podstawowe informaqe o zlo2onej ofercie
1. Organ administracjipublicznej,
do kt6rego adresowanajest oferta
2. fryb, w kt6rym zlo2ono ofertq
3. Rodzaj zadania publicznegol)

Wojt GminyStanin
po2ytku
Art. 19a ustawyz dnia24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci
publicznego
i o wolontariacie
Organizowanierozgrywek pilki no2nej dla dzieci i mlodzie2yoraz os6b
loroslych .
Turniej,treningioraz zawodymistzowskie

4, Tytul zadania publicznego
5. Termin realizacjizadaniapublicznego2l
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rozpoczecra
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ll. Dane oferenta(-tow)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej,eWidbncji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji fie2elijest inny od adresu sieQziby)
Stanin
Sportowy,,Kujawiak"
ormaorawna:stowarzvszenre

KRS:48/2000
Kosuty
4
21-422Stanin
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane os6b upowa2nionych do
skladania wyjaSnief dotyczqcych oferty
(np.numertelefonu,adrespocztyelektronicznej,
numerfaksu,adresstronyinternetowej)

Mucka- prezes,tel. 600-362-075,l:.ayqd*frntqk,e(hil1t"ti,i:
t::

lfl. Zakres rzeczowyzadania publicznego
1. Opis zadaniapublicznegoproponowanegodo realizacjiwrazze wskazaniem,w szczeg6lno6cicelu, miejscajego
realizacji,grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanegodo wykorzystania wkladu o"obo*"go lub rzeczowego
sportoweu dziecii mlodziezyorazdoroslychw dziedziniepilkino2nej.W klubie
Sportowy,,Kujawiak"
Staninrozwijaumiejetno5ci
juniorstarszy,seniorzyoraz dru2ynaOld Boys
orazseniorow:orlikmlodszy,mlodzikm{odszy,
tniejepodzialna dru2ynymlodziezowe
pozwolina zabezpieczenierozgrywekmistrzowskichoraz wyr62nienienajlepszychzawodnik6ww turniejupilki no2nejOld Boys.
realizacji
zadania
organizacjarozgrywekmistrzowskichdla dziecii mlodzie2y
profesjonalnych
wykfalifikowanej
kadry
organizowanie
trening6wpod kierunkiem
poprzezzorganizowanie
pitkarskiego
integracja
Srodowiska
turniejuo PucharWojtaGminyStaninw kategoriiOld Boys
zadanra:
Dzieciw wiekuB -10 lat- grupatrenujqcaok. 25 os6b,Orlikmlodszy
Dzieciw wieku11 - 12 lat - grupaok. 20 osob,druzynaMlodzikamiodszego
Mlodzie2w wieku15 - 1B lat - grupaok. 20 osob,dru2ynaJuniorastarszego
Osobydoroslew wieku 19 - 30 lat- grupaok. 30 osob,druzynaSeniorow.

.

osobydoroslew wiekupowyzej30 mkuzycia- grupaok.2s os6b,dru2ynaota-oov.

.

Wszyscyuczestnicy
zadaniasq mieszkaricami
GminyStanin.
realizacli zadania'.
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KompleksBoiskPilkarskich
w Kosutach
"Orlik"
Boiskopilkankiew Kosutach
Halasoortowa
w Staninie
kadrowe:

.

KrzysztofMudka- PrezesZaz1duKlubu,Kujawiak"
Stanin,trenerpilkino2nej

r

PawellGmorek-Wiceprezes Zazqdu

r

RafalGolawski* nauczyciel
wychowania
fizycznego

.

AndrzejGolawski- kierownikzespoluOldBoys

r

PiotrCiejak- trenerpilkinotnej

r

JanMroczek- trenerpilkino2nej

"Kujawiak"$tanin

rzeczowe:
r
r
.
.

KompleksBoiskSportowych
,Orlik"w Kosutach
Boiskosportowew Kosutach
Prywatne
Srodkitransportu
Sprzetsportowyz poprzednich
lat

ti Rodzalzadania
zawierasiQw zakresiezadariokreSlonych
w art.4 ustawyz d*ia Z4kwietnia2003r. o dziatalno$ci
po2ytku
publicznego
i o wolontariacie.
^.
'' Terminrealizacji
zadanianiemoZebyf dlu2szyni290 dni.

ich,zabezpieczenie
oplatsqdzi
orazooieki
. Mlodzie2,
a takzeosobydoroslepopneztreningi2 razyw tygodniuorazmeczeligowedoskonalqswojeumiejptnoSci
, Spotkaniana treningachi meczachpoapolqna lepszepoznaniesiq orazintegragqSrdovriskaw postaciwymianypoglEd6ri
' Poszczeg6lni
zawodnicy
oraztrenerzy
zostanqdocenieni
przezklubpopeezotrzymanie
nagr6dorazupomink6w.
Turniej
io PucharWojtaGmin!Stlnin w kategoriiOld Boyspozwolina integracjQ
Srodowiska
os6bdoroslych,a takzepozwoliim aktywnie
wolnyczas.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku
wigkszejliczbykoszt6w
istniejemo2liwoSc
dodania kolejnych
wierszy)

OSwiadczam(y),
2e:
1) proponowanezadaniepublicznebgdzierealizowanewylqczniew zakresiedzialalno5cipozytkupublicznegooferenta;
2) w ramachskladanejofertyprzewidujemypobieranie*/niepobieranie*
Swiadczeripienieznychod adresat6wzadania;
3) wszystkiepodanew ofercieoraz zaiqcznikachinformacjesq zgodnez aktualnymstanemprawnymi faktycznym;
4) oferent*/oferenci"skladajqcy niniejszqoferte nie zalegalq)"lzalega(Jd- z oplacaniem nale2noSciz tytulu zobowiqzan
podatkowych;
5) oferent*/oferenci*skladajqcy niniejszqofertq nie zalegalq)*lzalega0d- z oplacaniem naleznosciz tytulu skladek na
ubezpieczeniaspoleczne.

(podpisosoby
lub podpisyos6b
do skladania

0 9,7a/ I
o",^,fut

- potwierdzona
gdyoferentnieje5tzarejestrowany
W przypadku
w Krajowym
Rejestrze
Sqdowym
za zgodno56
z oryginalem
kopiaaktualnego
wyciqgu
z innegorejestru
lubewidencji.

t)
WartoSekoszt6wog6lemdo poniesieniaz dotacjinie moze przekroczyl,l0000 zl.
''
W przypadkuwsparciarealizacjizadaniapublicznego.

